universitetsbiblioteket
Universitetets kunnskapsbank for forskning og læring
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kan du surfe deg
til en akademisk grad?

Neppe! Forskning krever forståelse. Forståelse som
favner bredt, og som pløyer dypt. Universitets
biblioteket fører deg rett til kildene. Uten omveier.
Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til databaser
med unike muligheter for faglige dypdykk.
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Grensesprengende kunnskapsbank
Kunnskap koster. Universitetet i Oslo bruker
hvert år millioner på å skaffe deg tilgang til
ulike kilder til kunnskap. Både trykte og elek
troniske publikasjoner. Det er Universitets
bibliotekets oppgave å søke opp, samle inn, ta
vare på, systematisere og presentere den vik
tigste publiserte forskningen og alle sentrale
læringsressurser.
Universitetsbiblioteket gjør ny og gammel
forskning tilgjengelig. Uten bibliotek – ingen
forskning, intet universitet.
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Universitetsbiblioteket fører deg
rett til kildene, og gir unike muligheter for faglige dypdykk.
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åpen dør

til ny forskning
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Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største forskningsbiblio
tek. Innenfor våre åpningstider treffer du fagspesialister på ditt
fagområde. Utenfor åpningstid er Universitetsbibliotekets elek
troniske tjenester alltid tilgjengelige på ub.uio.no.
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Universitetsbiblioteket gjør universitetets forskning tilgjengelig
gjennom et elektronisk fulltekstarkiv over studentarbeider og
forskningspublikasjoner: duo.uio.no.
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Universitetsbiblioteket gjør
forskning tilgjengelig
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faglig og sosial

møteplass
I Universitetsbiblioteket finner du
arbeidsplasser av mange slag; stille
studieplasser, grupperom, pc-plasser
og mer fleksible arbeidsplasser.
Vi kurser og veileder studenter og
ansatte i å finne, vurdere og anvende
kilder. I kursene lærer du å søke
smart slik at du sparer tid i studier
og forskning.
Du kan spørre oss om hjelp i skran
ken eller på nett. Målet vårt er å
gjøre det enkelt for deg å finne det du
er ute etter.
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Vi holder hus for foredrag og arran
gementer i samarbeid med student
foreninger og fagmiljøer. Og du kan
alltid ta en pause i kaffebaren.

Universitetsbibliotekets mål er å gjøre det enkelt for deg å finne
det du er ute etter.

HumSam-biblioteket
Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39
Postadresse: P.b. 1009 Blindern, 0315 Oslo
Telefon: 22 84 40 50
E-post: bibliotek-hum-sam@ub.uio.no

Medisinsk bibliotek
Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
Postadresse: P.b. 1113 Blindern, 0317 Oslo
Telefon: 23 07 44 20
E-post: medisinsk.bibliotek@ub.uio.no

Juridisk bibliotek
Karl Johans gt. 47, Domus Bibliotheca
Postadresse: P.b. 6713 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 85 98 85
E-post: ujur@ub.uio.no

Realfagsbiblioteket
Vilhelm Bjerknes’ hus, Moltke Moes vei 35
Postadresse: P.b. 1063 Blindern, 0316 Oslo
Telefon: 22 85 54 00
E-post: realfagsbiblioteket@ub.uio.no
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her finner du oss: ub.uio.no

